
 

 Uchwała  Nr 161/XXXVIII/2017 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 29 listopada 2017 roku. 

 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

 

Na postawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016  poz. 487)  

oraz z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 783) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1 

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

1. Cel podjęcia uchwały. 

Z mocy przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016  poz. 487)  prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do 

zadań własnych gmin. Realizacja w/w zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

uchwalany corocznie przez Radę Miejską. 

Program w roku 2018 będzie realizowany pod kierownictwem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

2. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy. 

Program będzie realizowany w oparciu o środki finansowe pochodzące z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.000,00 zł.  

W 2018 roku na realizację programu zaplanowane są środki finansowe w wysokości 

102.000,00 zł w tym w podziale na: 

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości -   

96.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na: na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie walki z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piława Górna, 

w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych  

od alkoholu, warsztaty o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z placówek 

oświatowych gminy, wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenia terapeutów, koszty 

postępowania sądowego i prokuratorskiego. 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – 6.000,00 zł. Powyższe środki zostaną 

przeznaczone m.in. na: zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków 

psychoaktywnych, spotkania informacyjne dla uczniów z placówek oświatowych z Piławy 

Górnej. 


